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Η Αλχημεία της Αφροδίτης 

Συνάντηση 5η – 26.08.2017 

«Θρέφοντας Ένα “Παιδί”» 

 

[Η συνάντηση έγινε βράδυ, στο καταφύγιο του Ολύμπου «Κρεβάτια», σε 
υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων. Είχε προηγηθεί μια -δύσκολη για εμάς- 
ανάβαση στην κορυφή Μπαρμπαλά, συνοδεία θύρσου. Εκεί έγινε εσωτερική 

εργασία με την ενέργεια του Διονύσου και εγκατάσταση ενός μικρού 
αγαλματιδίου του θεού. Επειδή σύντομα θα έκλεινε η θερινή σεζόν, ένας τοπικός 

ορειβατικός σύλλογος είχε διοργανώσει μια μικρή, βραδινή γιορτή με μουσική, 
μπροστά στο καταφύγιο. Εμείς μείναμε στο μικρό σαλόνι του καταφυγίου, γύρω 
από ένα μεγάλο, μακρόστενο, ξύλινο τραπέζι, για την επικοινωνία των δύο 

κύκλων της ημέρας. Απ’ έξω ακούγονταν ομιλίες, μουσική και τραγούδια. Μέσα, 
ακούγονταν οι παραγγελίες του σερβιτόρου, που μπαινόβγαινε διαρκώς. Όμως 

νιώθαμε τόσο γεμάτες/γεμάτοι από την υπέροχη ενέργεια του Ολύμπου και του 
Διονύσου, που μας φαινόταν όλα πολύ όμορφα.] 

 

Άννα: Παίρνουμε βαθιές, χαλαρές, αβίαστες αναπνοές. Θυμόμαστε ότι είμαστε 
Εδώ. Ό,τι έπρεπε να κάνουμε, έγινε. Η ημέρα ολοκληρώθηκε με επιτυχία. 

Νιώθουμε την πληρότητα της επίτευξης και είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, ανάμεσα 
σε άλλους. Σε ανθρώπους που ο καθένας ασχολείται με αυτό που αγαπάει. Και 
μπορεί οι θόρυβοι να μη μας διευκολύνουν αλλά οι άνθρωποι κάνουν αυτό που 

αγαπούν και το κάνουν με χαρά. Και η χαρά ήτανε η λέξη-κλειδί της σημερινής 
ημέρας. Είναι η λέξη-κλειδί του Διονύσου. Ερχόμαστε στο κέντρο της καρδιάς 

και, στον κύκλο που σχηματίζουμε, οραματιζόμαστε τον κεντρικό, ομαδικό 
άξονα.  

……………………. 

Στη βάση του άξονα, φλέγεται το πυρ της Εστίας. Ο άξονας πάλλεται… είναι 

vibrant, έχει ζωή, δονείται -όχι απαραίτητα στο ρυθμό που ακούγεται απ’ έξω 

αλλά δονείται γεμάτος ζωή. Και η ενέργεια που κινείται, τροφοδοτεί το ίδιο το 
πυρ της Εστίας. Είναι ένας μεγάλος αγωγός/άξονας, που διευρύνεται, 

αγκαλιάζοντάς μας όλους/όλες. 

Η σημερινή ημέρα ήταν αφιερωμένη στο θεό Διόνυσο και σε όσα αυτός 
πρεσβεύει. Όμως είμαστε εδώ, για να διαχύσουμε αυτή την ενέργεια και σε άλλα 

πεδία. Η εργασία που θα κάνουμε σήμερα, θα αξιοποιήσει την ενέργεια που 
λάβατε και σε άλλα πεδία. Ευθυγραμμιστείτε με τον κεντρικό άξονα. 

Οραματιστείτε τον εαυτό σας να κάνει ένα βήμα μπροστά και να ευθυγραμμίζεται 
με τον κεντρικό άξονα.  

[Σύντομη παύση] 

Χρειάζεται συμφωνία χαρακτήρων.  

Ομονοείστε! 

Ποιος το περίμενε, ότι μία τέτοια μέρα, ψηλά στο βουνό, στον Όλυμπο, θα 
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γινόταν τέτοιο πανηγύρι. Κάποιοι όμως πρέπει να γιορτάσουν και να γειώσουν 
την ενέργεια του Διονύσου στα δικά τους πεδία. Επιτρέψτε το. Χαρείτε το! 

Ενθουσιαστείτε με αυτό! Ο κόπος σας έπιασε τόπο. 

Μιλάει η Αφροδίτη… και θα ξεκινήσουμε με τον δικό μου κύκλο. θα ήταν καλό να 

κάνετε μία σύντομη ανασκόπηση των όσων έχουν ειπωθεί πρόσφατα. Μπορείτε 
να το κάνετε;  

Τι θυμόμαστε; Χ., τι μπορείς να ανακαλέσεις στο νου σου; [δείχνει ότι δεν 

θυμάται] Ήρθατε ανέτοιμοι. Είναι εντάξει. Την άλλη φορά θα το κάνετε καλύτερα 
ακόμα, γιατί θα ξανακάνουμε αυτόν τον κύκλο με ανάλογο τρόπο. μη νομίζετε 

ότι είναι μια μεμονωμένη ευκαιρία… Αφήστε το πυρ της Εστίας, που καίει στη 
βάση του άξονα, να ανέβη ψηλά. Είστε ευθυγραμμισμένες/ευθυγραμμισμένοι με 
τον άξονα. Το πυρ ανεβαίνει και φτάνει μέχρι το έβδομο κέντρο και περνάει 

ακόμα ψηλότερα. 

[φασαρία – σύντομη διακοπή για να κλείσουμε την πόρτα] 

Ζωή!  

Η ενέργεια της φλόγας της Εστίας, ανεβαίνει στον άξονα μέχρι ψηλά επάνω και 
διαπερνά το έβδομο κέντρο, το οποίο είναι ανοιχτό. Είναι διευρυμένο. Έχει 

υποστεί μία πολύ βασική αλλαγή από τη σημερινή εργασία. Είναι ένας μεγάλος 
δίσκος και έχει διευρυνθεί και έχει ανοίξει, με αποτέλεσμα η ενέργεια να 

κατεβαίνει αλλά και να ανεβαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και σε σας, στο δικό σας, 
ατομικό άξονα και στον ομαδικό άξονα. Τώρα στέκεστε στον ομαδικό άξονα.  

Οι γυναίκες της συντροφιάς και όσες ακούσουν αργότερα αυτή την επικοινωνία, 
μπορούν να νιώσουν πιο έντονα από τους άντρες, τα τσάκρα του στήθους να 
διακρίνονται και να περιστρέφονται -τα τσάκρα των θηλών. Το ίδιο συμβαίνει και 

στους άντρες.  

Διεύρυνση. Ενεργοποίηση.  

Δύο τσάκρα εκεί περιστρέφονται με ταχύτητα, σχηματίζοντας δίνες εσωτερικά 
και εξωτερικά -διπλές δίνες. Αποτέλεσμα αυτής της ενεργοποίησης, είναι το ιερό 
κέντρο, το δεύτερο τσάκρα, κατ’ αρχάς να μικραίνει και στη συνέχεια να 

διευρύνεται ακόμα περισσότερο. Δημιουργείται λοιπόν ένας τριγωνισμός σ’ αυτά 
τα τρία κέντρα. Νιώστε την ενέργεια να κινείται ανάμεσα σε αυτά τα τρία κέντρα.  

Στη συνέχεια, πάνω στον ομαδικό άξονα, παρατηρείται να διευρύνεται το κέντρο 
του λαιμού. Το τσάκρα του λαιμού διευρύνεται και συνδέεται με τη σειρά του, με 
τα τσάκρα των θηλών, σχηματίζοντας έτσι ένα είδος ρόμβου.  

Τόσο το δεύτερο κέντρο όσο και το πέμπτο, συνδέονται με τη δημιουργία. 
Παρατηρήστε την ενέργεια να κινείται στο ρόμβο.  

Στη συνέχεια, καθώς το ομαδικό έβδομο τσάκρα είναι διευρυμένο, όπως και τα 
ατομικά σας, μπορείτε να παρατηρήσετε το ενεργειακό κέντρο που βρίσκεται στο 
κέντρο της κεφαλής, να δραστηριοποιείται ιδιαίτερα, παραμερίζοντας τις 

σειρήνες του εγκεφάλου, που μάταια προσπαθούν να τραβήξουν την προσοχή 
του, ως ένας άλλος Οδυσσέας. Ενεργοποιείται και συνδέεται με το κέντρο της 

βάσης, μέσω της σπονδυλικής στήλης.  

Τόσο οι γυναίκες όσο και οι άντρες αφήστε τα ενεργειακά κέντρα των θηλών να 
ενεργοποιηθούν και να διοχετεύσουν ενέργεια σε έναν αγαπημένο σας στόχο, 

τρέφοντας αυτόν το στόχο, αυτό το «παιδί». Δύο ακτίνες φωτός/ενέργειας 
κατευθύνονται σε μία σφαίρα νοητή, στην οποία έχετε τοποθετήσει ένα 
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αγαπημένο νοητικό σας παιδί. Πάρτε δύο λεπτά, για να επιλέξετε το παιδί, 
που θέλετε να θρέψετε. Ένα έργο που θέλετε να θρέψετε. 

[Παύση 2΄] 

Αφήστε τη ροή να πραγματοποιηθεί. Στείλτε ενέργεια, μέχρι να νιώσετε ότι έχει 

πάρει αρκετή.  

[Παύση 2΄] 

Μπορείτε να επαναλαμβάνετε συχνά την ίδια διαδικασία, κάθε φορά που θέλετε 

να θρέψετε, να ενισχύσετε, ένα πνευματικό σας έργο -και όχι μόνο πνευματικό. 

Το κέντρο της κεφαλής παραμένει ανοιχτό, το έβδομο κέντρο παραμένει 

διευρυμένο. Είναι ένας άξονας μεγάλος, ο ομαδικός άξονας. Μπορείτε, όταν 
επαναλαμβάνετε την τεχνική, να συνδέεστε με τον ομαδικό άξονα ή με τον 
προσωπικό σας άξονα. Λειτουργεί το ίδιο. 

Η Αφροδίτη είμαι. 

Ο Διόνυσος ήρθε για να φέρει αλλαγές και, κατεβαίνοντας από εδώ, θα αρχίσετε 

να τις βλέπετε μπροστά σας. θα αρχίσετε να αναγνωρίζετε τις ροές αυτής της 
ενέργειας στη ζωή σας. Κι εγώ θα είμαι πάντοτε εδώ επίσης, για να θεριεύω τη 
φωτιά και να σας δείχνω τρόπους.  

Πάνω από το έβδομο ομαδικό κέντρο, που έχει διευρυνθεί σαν ένας πολύ 
μεγάλος δίσκος με πέταλα, ανάβει μία φλόγα. Η φλόγα της Εστίας είναι χαμηλά. 

Αυτή η φλόγα είναι διαφορετική. Σας έχουν δοθεί και στο παρελθόν φλόγες. Δεν 
τις τιμήσατε αρκετά, δεν τις χρησιμοποιήσατε αρκετά. Αυτό που λάμπει εκεί 

τώρα, δεν είναι μία μικρή φλόγα, είναι φωτιά! Γλώσσες φωτιάς που 
κινούνται αδιάκοπα.  

Πυρ στη βάση. Πυρ στην κορυφή. Η ενέργεια ρέει στον άξονα, ανάμεσα στο 

κέντρο της κεφαλής και το πρώτο κέντρο και ο ρόμβος που σχηματίστηκε είναι 
ενεργός.  

Επαναλάβετε τη ροή της ενέργειας από τα κέντρα των θηλών, σε ένα έργο που 
θέλετε να ενισχύσετε. Μπορείτε τώρα να οραματιστείτε μπροστά σας ένα 
διαφορετικό «παιδί», ένα διαφορετικό πνευματικό έργο -και όχι μόνο 

πνευματικό. Και πάλι, από τα τσάκρα των θηλών κατευθύνονται ακτίνες της 
ενέργειας που ρέει στο ρόμβο, σε μία σφαίρα που έχετε τοποθετήσει ένα έργο 

σας, ένα παιδί σας πνευματικό.  

[Παύση 2΄] 

Έχετε τις ευλογίες της Αφροδίτης.  

Σας ευλογώ και σας αφήνω να συνεχίσετε με μία άλλη εργασία. Σας παραδίδω 
στα χέρια των Δασκάλων… αφού πρώτα μοιραστείτε τις τυχόν εμπειρίες που 

είχατε. 

 

[Ακολούθησε μοίρασμα εμπειριών] 
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